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رئیس جمهوری که مجسمه بالهت است  
اصغر کریمی

 ۴۰.۵ تورم  حاضر  حال  “در  رئیسی:  ابراهیم 
درصد است. اگر بخواهیم شهریور ۱۴۰۰ را با 
شهریور امسال مقایسه کنیم، آن وقت نرخ تورم 

۶۰ درصد بود، االن ۴۰.۵ درصد است.”

آمارهای  از  خارج  شگفت آوری!   پیشرفت  چه 
رئیسی وضعیت واقعی طور دیگری است: مواد 
اصلی مورد نیاز اکثریت جامعه صد تا چهارصد 
درصد افزایش قیمت داشته است. ظرف یک ماه 
قیمت روغن نباتی سه برابر یعنی ۲۰۰ درصد، 
ماکارونی ۱۹۱ درصد، هزینه حمل و نقل ۱۰۰ 



درصد، لبنیات و تخم مرغ ۱۵۰ درصد، گوشت 
و مرغ و گروه نان و غالت هم بطور متوسط ۲۰ 
درصد گران تر شدند. رسانه های خوِد حکومت 
میگویند اکثریت مردم در یکسال گذشته بشدت 
فقیرتر شده و میوه و گوشت و حتی نان کمتری 

در سفره هایشان یافت میشود. 

بود که مشکل  گفته  اسفند ۱۴۰۰  در  رئیسی 
فقر مطلق را در عرض دو هفته حل میکند. روز 
گذشته نیز گفت برای تنش بی آبی برنامه ریزی 
هیچ  نیز  اساسی  کاالهای  درباره   و  کرده ایم 

نگرانی وجود ندارد! 

از محمد، تا تک تک آیت اهلل ها همه یک مشت 



رو  را  آنها  امروز مردم دست همه  شیادند که 
کرده اند. اما این آخری یک مجسمه بالهت و 

حماقت به تمام معنی است. 

رئیسی روز گذشته گفت: “اولین مورد در یکسال 
گذشته ایجاد دولتی مردمی بود”. یعنی دولتهای 
میاید  جمهوری  رئیس  هر  نبود.  مردمی  قبلی 
رئیس جمهور یا روسای جمهور دوره قبلش را 
مقصر اوضاع جلوه میدهد و مردم جهنم اسالمی 
را کارنامه مشترک همه آنها میدانند و راه حل 

را بزیر کشیدن همه آنها. 
  

سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱
۳۰ اوت ۲۰۲۲



پدیده کف خوابی در زندانها
سهیال دالوند

این روزها از پدیده کف خوابی زندانیان  در زندانها 
می شنویم. مسئله ای که سالهاست زندانیان با آن 
روبرو هستند. در بعضی از زندانها، گاه تا ۷۵ زندانی 

در یک اتاق نگهداری می شوند. 

نکته ای که این خبر را به تیتر رسانه های خبری 
غالمعلی  زندانها،  سازمان   رئیس  کرد  و  تبدیل 
محمدی  و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی 
در روز یکشنبه ۶ شهریور، مجبور به تایید مشکل 
کف خوابی در زندانها شدند، اعتراض زندانیان 
و خانواده های آنان به شرایط حاکم در زندانها 



میباشد. 
 

باید  گفت مشکل عمیقتراست و فقط به کف خوابی 
در زندانها ختم  نمیشود بلکه زندانیان با کمبود غذا، 
عدم  آب آشامیدنی، عدم دسترسی به بهداشت و 
درمان مناسب، نبود هیچ پنجره ای جهت تهویه هوا، 
پخش مواد مخدر، تجاوز جنسی و انواع بیماریها 

روبرو هستند. 

زندانیانی که در اعتراض به وضعیت و  شرایط فاجعه 
بار جامعه در زندانها بسر می برند و یا زندانیانی 
که خود قربانیان این سیستم چپاولگر، غارتگر و 
سرکوبگر هستند، دائما در بدترین شرایط بسر 
میبرند و سال هاست که زندانیان سیاسی و مدنی 
درباره ازدحام جمعیت در زندان ها و نبود امکانات، 



که موجب خطرهای جانی به  ویژه در دوران کرونا 
برای زندانیان شده است، بارها هشدار داده اند.

حق هر زندانی برخورداری از فضای سالم، تغذیه 
مناسب  درمانی  بهداشتی   و  امکانات  و  مناسب 
میباشد.  دستگاه قضایی جمهوری اسالمی مسئول 
جان و سالمت زندانیان است. تنها با بسیج شدن   و 
اعتراضات سراسری میتوان به این وضعیت اسفناک 
حاکم بر زندانها پایان داد. در نهایت پدیده زندان 

را باید بر سر جمهوری اسالمی خراب کرد.

  سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱
۳۰ اوت ۲۰۲۲



تحمیل ریاضت اقتصادی و سهم آموزش
سیامک بهاری

علی ربیعی رئیس همایش “فقر و نابرابری آموزشی”: 
سهم آموزش از سبد خانوار ۲۳ درصد کاسته شده 

است.

علی ربیعی یا همان پاسدار عباد شکنجه گر مشهور 
وزارت اطالعات، وزیر سابق کار که حاال همایش 
“فقر و نابرابری آموزشی” برپا می کند، می گوید 
سهم آموزش در سبد خانوار در سالهای ۹۸ و ۹۹ 

بیش از ۲۳درصد کاهش یافته است.

و فالکِت تحمیلی حکومت  فقر  به زبان ساده،   



اسالمی، میلیونها دانش آموز را از چرخه تحصیلی 
خارج کرده است. سبد خانوار آنقدر کوچک شده 
است که کارِد تیز گرانی به کاالیی به نام آموزش 
و دسترسی به تحصیل هم رسیده است. این کاالی 
گرانقیمت، دیگر قابل خریدن نیست! اژدهای بازاِر 
بیرحم کار زیر پای میلیونها کودک دهان باز کرده 

است تا همه کودکی را یکجا ببلعد!

ربیعی با بیان این واقعیت  آشکار می خواهد حقیقت 
مهمی را الپوشانی کند. او می گوید این کرونا و 
تحریم بود که سبب این معضالت شد!  ربیعی 
دارد دستان خونین حکومتی سرکوبگر، اختالس گر، 
دزدساالر و کودک ستیز را می شوید که جامعه  را 
با دزدی های نجومی به فالکت عمومی رسانده و 



آموزش را به کاالیی غیرقابل دسترس بدل کرده 
است! این همایش چرخانی ها بخشی از فریبکاری 
عاجزانه حکومتی است که به انتهای خط رسیده 
است. کار این حکومت از این “دستم نبود آستینم 

بود”، گذشته است.

خالق نابرابری و تبعیض، فقر و فالکت و سیه روزی 
میلیونی جامعه، حکومت اسالمی است! فریاد خشم 
این جامعه هر روز برای به زیر کشیدن این حکومت 
رساتر و عزمش جزم تر می شود. انگشت اتهام به 

سمت کل حکومت دراز است!

 سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱
۳۰ اوت ۲۰۲۲



اداره اطالعات سنندج و
 احضار آرزو امجدی

جمیل میرکی

آرزو امجدی ۳۱ ساله،از فعالین حوزه زنان در 
سنندج و عضو سابق انجمن “خیریه ژیانوه ی” 
کردستان ) احیای کردستان(، دوشنبه ۷ شهریور 
۱۴۰۱، به اداره اطالعات سنندج احضار شد. وی 
در طی شش ماه گذشته دوبار دیگر نیز به اداره 
اطالعات سنندج احضار و برای چندین ساعت 

مورد بازجویی قرار گرفته بود. 
 

گفتنی است که آرزو امجدی از فوتسالیست ها و 



مربیان فوتسال شهر سنندج نیز می باشد. جنبش 
در  جنبشها  مهمترین  و  قویترین  از  یکی  زنان 
 ۴۳ سرکوبگرانه  های  سیاست  و  است  ایران 
ساله جمهوری اسالمی هیچگاه نتوانسته جلوی 

مبارزات زنان را بگیرد.

تعجب آور نیست که زنان در اعتراض به حجاب، 
و  اجباری  گیری  اعتراف  و  زندان  به  کارشان 
گرفتن حکم های سنگین میکشد. همچنان که 

در  مورد سپیده رشنو اتفاق افتاد. 
 

حکومت اسالمی دشمنان اصلی خودش را خوب 
سازش  به  تن  زنان  که  میداند  و  شناسد  می 

نمیدهند. 



اعتراف گیری اجباری، احکام سنگین و طوالنی 
از  هم  نقدی  های  جریمه  و  گیری  باج  مدت، 
بر  های  خواسته  از  آمدن  کوتاه  و  زنان  خشم 
و  اجباری  حجاب  برچیدن  همانا  که  حق شان 
نهایتا نابودی حکومت داعشی جمهوری اسالمی 

است، ذره ای کم نکرده است.

با  زنان شجاعی که  تمام  و  ها،  آرزوها، سپیده 
شهامت از مطالبات برحقشان دفاع میکنند جرمی 
مرتکب نشده اند و باید بدون قید و شرط آزاد 

شوند. نه به قوانین ضد زن.

سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱
۳۰ اوت ۲۰۲۲



تحصیل رایگان خواست همه مردم است
عظیم مطور

موسی فرزانیان رئیس اتحادیه فروشندگاِن نوشت 
افزار و لوازم مهندسی از افزایش۱۰ تا ۳۰ درصدی 
قیمت لوازم التحریر نسبت به سال گذشته  خبر داد.

این در حالیست که در ماه گذشته مدیرعامل مجمع 
ایران  نیز گفته بود که دفتر مشق با قیمت فعلی 
کاغذ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت. قیمت 
کاالها روزانه در حال افزایش است، از لبنیات و 
مرغ و گوشت و روغن و ماکارونی و سبزیجات و 

میوه گرفته تا دیگر اقالم ضروری و روزمره.



مردم عمیقا عامل اصلی این بی ثباتی و گرانی را 
میشناسند، حاکمان و سردمداران رژیم اسالمی 
تخصیص  میلیاردی،  اختالس های  و  دزدی ها  با 
بودجه های هنگفت برای گله آخوند و موسسات 
مذهبی، صرف هزینه های سنگین برای گسترش 

اسالم سیاسی در کشورهای دیگر. 
 

افزایش قیمت ها از یک سو و حقوق های زیر خط 
کارمندان  معلمان،  بازنشستگان،  کارگران،  فقر 
و سایر اقشار فقیر، زندگی اکثریت مردم را به 
تباهی کامل کشانده و سفره هایشان را کوچک  و 
کوچک تر کرده است و اکنون با نزدیک شدن به 
شروع مدارس دغدغه حضور کودکان در کالس 
درس نیز افزایش یافته است. ترک تحصیل یک 



نتیجه مستقیم این وضعیت است. با شعار شهریه 
بی شهریه همراه با معلمان خواهان تحصیل رایگان 
شویم. لوازم التحریر باید کامال رایگان شود. هیچ 
باز  از تحصیل  نباید بدلیل فقر خانواده  کودکی 

بماند. 

نیروی  معلمان  همراه  به  آموزان  دانش  والدین 
عظیمی برای تحمیل این خواستها به مفتخوران 
حاکم هستند. اعتصاب و اعتراض و شعار مرگ 
بر مقامات و مسئول بی  کفایت نمیخوایم نمیخوایم 

پاسخ مردم به حکومت و حکومتیان است.

 سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱
۳۰ اوت ۲۰۲۲



کناره گیری مقتدی صدر و پیامدها!
نسان نودینیان

مقتدی صدر در تویتی دوشنبه ۲۹ آگوست نوشت: 
“به طور دائم از سیاست کناره  گیری می کند.”

بار  اولین  مقتدی صدر  استعفای  و  گیری  کناره 
نیست و بمعنای کنار کشیدن از دخالت سیاسی 
در عراق هم نیست. حربه ای سیاسی است که هر 
باره با رویدادی جدید اوضاع سیاسی در عراق را 

به بن بست می کشاند.

بحران سیاسی عراق حاصل سیستم موزائیکی قومی 
ـ مذهبی است که از سال ۲۰۰۳ به مردم عراق 
تحمیل شد. در راس این سیستم دو جریان بشدت 



ارتجاعی قرار دارند. یکی جریان مقتدا صدر است 
و دیگر ائتالف نوری مالکی و هادی عامری که 
تحت اتوریته و رهبری خامنه ای و سپاه قدس قرار 
دارد. اینها در به بن بست کشاندن اوضاع سیاسی، 
جنگ داخلی، تروریسم و سناریوی سیاه شریکند. 
حکومت اسالمی ایران با سپاه قدس و حشد شعبی 
شریک جرم جنایت هایی هستند که هم اکنون 

درعراق در جریان است. 

کناره گیری مقتدی صدر شروع بحرانی به مرتب 
عمیق تر از گذشته است. تالشهای او ربطی به منافع 
توده های مردم، کارگران و زنان ندارد. صدر و 
شرکایش میخواهند با قرار گرفتن در اپوزیسیون 
علیه مرجعیت خامنه ای، دست جمهوری اسالمی  



را از اوضاع عراق کوتاه کنند. میخواهند سیستم 
کنونی را با الگوی اسالمِی تحت هژمونی خود برقرار 

کنند.

و  صدر  دست  در  کنونی  اوضاع  از  رفت  برون 
جریانهای اسالمی نیست. عراق از ۲۰۱۹ صحنه 
اعتراضات و نارضایتی کارگران و توده های مردم 
علیه فساد، بیکاری، فقر و حضور حکومت اسالمی 
بوده است. میدانهای تحریر با شعار “نه شیعی، نه 
سنی، جامعه ای سکوالر”! در تغییر این اوضاع نقش 

تعین کننده ای خواهند داشت.

 سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱
۳۰ اوت ۲۰۲۲



ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 
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واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
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